
 

MMS alapú riasztó-rendszer  

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 

 

Ez MMS riasztó-rendszer újonnan kifejlesztett, teljesítmény-növelt termék, otthona védelmére 
szolgáló riasztó-rendszer, mely ergonómiailag testre-szabottabb és a kezelése egyszerű, 
minősége kivalló. Ez a legjobb választás otthona védelmére. 

Figyelmeztetés: töltse fel a készüléket, ha annak teljesítménye 5% alá esik. Ha az akkumulátort 
nem tölti fel időben, az befolyásolhatja a telep élettartamát, töltési kapacitását és rosszul 
működését. Ha a készülék sokáig nincs használva, gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor 
60% -80% -os teljesítményű legyen, majd így tegye el a készüléket. Annak érdekében, hogy az 
akkumulátor hatékony maradjon, kérjük, három havonta töltse fel azt. Köszönöm, hogy mielőtt 
használná a készüléket, elolvassa a használati utasítást, melyben további részletes segítséget 
kap a készülék működésével kapcsolatban.  
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II. Funkciók: 

· Megfigyelés 

· Képes riasztás  
· Riasztás videofelvétellel 
· Töltés alatti működés 

· Vibrációs riasztás 

· Automatikus riasztás  
· Telefonközpont hívó 

· Infravörös érzékelés 10 méteren belül 
· PIR (Passzív Infravörös Érzékelő) fényképre 

· PIR (Passzív Infravörös Érzékelő) videofelvételre 

· PIR (Passzív Infravörös Érzékelő) hanghívásra 

   

Tétel Paraméterek 

Méret Hossz: 82mm 

Szélessége: 42mm 

Magassága: 25mm 

Lencse 2 millió pixel 

Video-formátum AVI 

Video-felbontás 144*176 

Video-film kocka szám 25 kép/másodperc 

Kép formátum JPG 

Kép felbontás 320X480 

Akkumulátor kapacitás 500mah  

Töltés DC-5V  

Működési feszültség 37V  

Készenléti idő 7-10 nap  

Működési idő kb.8óra  

Emberi test érzékelése 8 méter  

Megfigyelési terület 80 méter  

Memória támogatás 32 G kártya 

Infravörös éjjel-látó 10 méter 



terület 

 

Frekvencia: GSM850 / 900 / l 800 / 1900MHz  

Támogatott országok: 
Kína, Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Hollandia, Olaszország, 
Spanyolország, Portugália, Brazília, Dánia, Oroszország, Lengyelország, Törökország, 

Magyarország, Thaiföld, Görögország, lndonézia, Vietnám, Iraq, Szaúd-Arábiában. 
 

III. Mutatók:  

Mutatók 

Normális működésnél 

Bekapcsolva 

Villogás Kikapcsolva 

Piros Élesített Nincs élesítve Kikapcsolt 

Őrködés 

Kék Normális jel Jel-keresés/a jel nem 

stabil 

Nincs jel 

Sárga Készenléti állapot Akkumulátor 

lemerülőben, tölteni 

kell 

nincs töltés 

 

IV. Működési utasítás: 

Megjegyzés: 

1. Győződjön meg róla, hogy a riasztóegységhez tartozó SIM kártya fogni tudja a GPRS 
jelet.  

2. Győződjön meg róla, hogy a riasztóegységhez tartozó SIM kártya meg tudja jeleníteni 
a bejövő hívás-azonosítást.  

1. Vegyen egy SIM-kártyát a helyi boltban. 

2. Kapcsolja be a riasztó egységet: helyezze be a SIM kártyát az előírás szerint, kapcsolja be, 
és 5másodpercen belül készenléti állapotba kerül az eszköz.  

3. Megfigyelés: tárcsázza a riasztón található számot, majd figyelje az egység körüli 
környezetet. (Amikor üzemképes, sem hangja sem fénye nincs a készüléknek.) 

4. Riasztás fényképre: A rendszergazda küld egy "8888#" parancs-sort a készülékre (esetleg 
feltárcsázza az egység számát, majd felfüggeszti a hívást). Ezután MMS-ben képet kap a 
készülékre (a kép automatikusan mentésre kerül a memóriakártyán). 

5. Automatikus vibrációs riasztás: A rendszergazda küld egy "6666#" parancsot a 



készülékre, és az egység beállítása után a készülék egy visszaigazoló SMS-sel válaszol. 
Amikor az érzékelő mozgást érzékel, az rendszergazda hívást kap az egységtől.  

Ezen funkció kikapcsolásához, küldje a "6666##" parancsszót az egységnek. 

6. Automatikus hang riasztás: A rendszergazda küld egy "7777#" parancsot a készülékre és 
az egység beállítása után a készülék egy visszaigazoló SMS-sel válaszol. Ha a környezeti zaj 
60dB-től nagyobb, automatikusan tárcsázza az rendszergazdát. 

E funkció kikapcsolásához, küldje el a "7777##" parancsszót az egységnek.  

7. PIR riasztás képre: A rendszergazda küld egy "4444#" parancsot a készülékre és az 
egység beállítása után a készülék egy visszaigazoló SMS-sel válaszol. Amikor az érzékelő 
mozgást érzékel, azonnal fényképet készít, és azt elküldi az rendszergazdának.  

Ezen funkció kikapcsolásához, küldje el a "4444##" parancsszót az egységnek.  

8. PIR riasztás videó felvételre: A rendszergazda küld egy "1111#" parancsot a készülékre és 
az egység beállítása után a készülék egy visszaigazoló SMS-sel válaszol. Amikor az érzékelő 
mozgást érzékel, azonnal felvételt készít és azt minden 10másodpercben menti. A rendszer 
automatikusan felülírja a memóriakártyát, ha azon kevés a hely. Az újabb parancsok 
elsőbbséget élveznek video-felvétel közben.  

E funkció kikapcsolásához küldje el a "1111##" parancs-szót. 

9. PIR riasztás hanghívásra: A rendszergazda küld egy "5555#" parancsot a készülékre és az 
egység beállítása után a készülék egy visszaigazoló SMS-sel válaszol. Amikor az érzékelő 
mozgást érzékel, azonnal automatikusan tárcsázza az rendszergazdát.  

E funkció kikapcsolásához küldje el a "5555#" parancs-szót. 

10. Élesítés/hatástalanítás: kapcsolja be az élesítés/hatástalanítás gombot, az egység 
beállítása után a készülék egy visszaigazoló SMS-sel válaszol. Két módja van az élesítésnek-

hatástalanításnak: kézi beállítás vagy SMS-ben. 

Megjegyzés: Az élesítés/hatástalanítás csak akkor kapcsolható be, ha a rendszeren a vibrációs 
riasztás, a hang riasztás, a PIR (Passzív Infravörös Érzékelő) fénykép riasztás, a PIR (Passzív 
Infravörös Érzékelő) videofelvétel riasztás, a PIR (Passzív Infravörös Érzékelő) hanghívás 
riasztás működik.  

11. Telefonközpont hívás: A rendszergazda - miután a telefonközpont engedélyezte a SIM 
kártyát szolgáltatásait – feltárcsázza az egységet. Ez figyelmeztetés lehet a távoli illetéktelen 
behatolóknak.  

Megjegyzés: A telefonközponti hívás csak akkor kapcsolható be, ha a rendszeren a vibrációs 
riasztás, a hang riasztás, a PIR (Passzív Infravörös Érzékelő) fénykép riasztás, a PIR (Passzív 
Infravörös Érzékelő) videofelvétel riasztás, a PIR (Passzív Infravörös Érzékelő) hanghívás 
riasztás működik.  

12. Töltés utáni automatikus bekapcsolás: A riasztóegység automatikusan bekapcsol, 
miután csatlakoztatja a hálózati adapterhez. (Bekapcsolás kell kézileg!) 

13. Gyári alapbeállítás: A rendszergazda küld egy "1122 #" parancs-sort az egységnek, mely 



a gyári beállításokat visszaállítja.  

14. Nyelvezet: A kínai menü eléréséhez: a rendszergazda küld egy "0086 #" parancs-sort az 

egységnek. Angol menü eléréséhez a rendszergazda a "0044 #" parancs-sort küldi.  

V. GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések): 

1. Kék fény ki van kapcsolva (a jel nem világít). 
Mielőtt bekapcsolja a készüléket, tegye be a SIM-kártyát, mert a készülék nem fog működni, 
ha a SIM-kártyát a bekapcsolás után helyezi be. Indítsa újra, ha nincs jel. Ellenőrizze, hogy a 
riasztó egység a kiszolgáló zónán belül van-e. 

2. TF memóriakártyára nem lehet menteni az adatokat. 
Ellenőrizze, hogy a memóriakártya hibátlan, formázott és ismételje meg a használatát.  
3. A töltés nem működik. 
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló be van-e kapcsolva, a „Kikapcsolás” azt jelenti, a töltés nem 
érhető el. 
4. Mi rendszergazda? 

A rendszergazda az a szám, melyet a riasztó egység használ a riasztáshoz.  
5. PIR riasztás hanghívásra, PIR riasztás képre, PIR riasztás videofelvételre - lehet a 

három opciót egyszerre használni? 

A riasztó egység mindig az utolsó parancsot teljesíti, tehát video-rögzítéses riasztással kezd, 
ha azt a parancsot kapja, még akkor is, ha a hanghívásra kapott parancsot, (vibrációs és 
automata riasztás hanghívásra, illetve PIR riasztás ezen három funkcióra egyszerre is 
működtethetők). 
6. Nem lehet képeket és videót fogadni? 

Ellenőrizze a készülékbe helyezett SIM-kártya szolgáltatási állapotát és ellenőrizze a 
rendszergazda számot, hogy fogadhat e MMS-t. 

 

 

 

 

Az esetleges működési hibából adódó károkért cégünk felelősséget nem vállal. A termékekben 
előforduló gyártási különbségek fellelhetőek, de ezek a készülék alapparamétereit nem 
befolyásolják. A készülék lítium-polimer akkumulátorral felszerelt, amely bizonyos 
karbantartást igényel. Hosszabb idejű töltésmentes időszak után az akkumulátor károsodhat, 
vagy végképp tönkremehet. Javasoljuk maximum 60 naponta megelőző töltés alkalmazását, 
illetve lemerült készülék akkumulátor feltöltését 


